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συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4071/2012 (Α' 85) και 
τον ν. 4257/2014 (Α' 93) και ισχύει. 

2. Τον ν. 2286/1995 (Α' 19) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». 

3. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

4. Τον ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων – 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L76), όπως τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11/12/2007 (L335)», όπως ισχύει.  

5. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Τον ν. 4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Τον ν. 4281/2014 (Α' 1650) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

10. Τις διατάξεις της παρ. 8 δ. του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α' 270). 
11. Τον ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4368/2016 (Α' 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α' 33) «Εθνικό Μητρώο επιτελικών στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

16. Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 46 του ν. 3801/2009 (Α' 163) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

17. Τον ν. 2446/1996 (Α' 276) «Τροποποίηση του ν. 711/1977 (Α' 284) «Περί ειδικών 
τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις»». 
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18. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α' 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

19. Το άρθρο 2 του ν. 2621/1998 (Α' 136) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». 
20. Το π.δ. 118/2007 (Α'  150) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
21. Το π.δ. 60/2007 (Α'  64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

22. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
23. Το π.δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αρ. 44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την 
υπ’ αρ. 109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-
2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

24. Το π.δ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 

25. Την με αρ. 2879/2-3-2018 (Β' 879) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 
και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου». 

26. Την με αρ. Π1/2380/18.12.2012 (Β' 3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων». 

27. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

28. Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

29. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

30. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

31. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο». 

32. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής 
αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης 
του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων». 

33. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον 
τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις 
προδιαγραφές και τα πρότυπα του Συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά 
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πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων 
του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ». 

34. Το με αρ. 8199/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/26-6-2014 έγγραφο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών (ΟΑΣΑ) σύμφωνα με το οποίο «Τα μέσα μαζικών μεταφορών δεν είναι κατάλληλα 
για τη μαζική και οργανωμένη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη μεταφορά τους (ζώνες 
ασφαλείας, καθίσματα, αγκυρώσεις ζωνών – καθισμάτων ( Α' 1174)». 

35. Την με αρ. 24001/11-6-2013 (Β' 1449) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών − Εσωτερικών − Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων − Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού Και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών 
δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 2 του 
Κεφάλαιου Γ' «εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη διαδικασία των 
προηγούμενων παραγράφων η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των π.δ. 60/2007 και π.δ. 118/2007, τη μεταφορά των 
μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους 
ασφαλούς μεταφοράς». 

36. Την με αρ. 40701/10−10−2013 (Β΄ 2561) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών – Εσωτερικών − Παιδείας και Θρησκευμάτων − Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013». 

37. Την με αρ. 25/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
«Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013». 

38. Την με αρ. 32807/1−9−2014 (Β΄ 2375) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών – Εσωτερικών − Παιδείας και Θρησκευμάτων − Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης». 

39. Την με αρ. 31636/9-9-2015 (Β΄ 1931) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης − Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού − Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων − Οικονομικών «Τροποποίηση – 
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
ισχύει»,. Την με αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
ισχύει. 

40. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», όπως συμπληρώθηκε με την 
αρ. πρωτ. οικ. 79075/12-04-2017 (ΥΟΔΔ' 176) και ισχύει. 

41. Την με αρ. 484/2018 (ΑΔΑ: 9ΠΨΜ7Λ7-Π7Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

42. Το με αρ. πρωτ. 65588/5-4-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο 
γνωστοποιείται ότι κανένας Δήμος της Περιφέρειας Αττικής δεν διαθέτει ίδια μέσα για τη 
μεταφορά μαθητών, βάσει των σχετικών βεβαιώσεων που έχουν χορηγηθεί από τους 
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 

43. Το με αρ. πρωτ. 19350/2-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το 
οποίο διαβιβάζεται βεβαίωση της Αντιπεριφερειάρχη κας Τασούλη Ελισσάβετ ότι η 
Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει ίδια μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μεταφορά μαθητών. 

44. Την με αρ. 45/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΟΞΙ7Λ7-ΜΛΤ) του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, 
όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 112/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΡΧ7Λ7-ΙΜΑ) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 
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45. Την με αρ. 778/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και η διάθεση 
πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 91.800.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, 
σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, Ε.Φ. 01072, 
02072, 03072, 04072, 05072, 06072, 07072 & 08072 και ΚΑΕ 0821. 

46. Την με αρ. 981/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΡΟ7Λ7-Ξ2Υ) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 6/2016 Διακήρυξης για την 
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, προϋπολογισμού 
91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των δικαιωμάτων προαίρεσης και της 
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 10%. 

47. Την με αρ. 6/2016 Διακήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του 
άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά 
έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων επιμέρους Διαγωνισμού. 

48. Την με αρ. 1219/2018 (ΑΔΑ: ΩΨΦΝ7Λ7-ΖΛΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε η ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2018 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Αττικής στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών. 

49. Την με αρ. πρωτ. 67201/7-4-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΛΩ7Λ7-92Μ, ΑΔΑΜ: 16REQ004219082) 
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και την με αρ. πρωτ. 103607/30-5-2018 (ΑΔΑ: 
ΨΦΠΤ7Λ7-Δ0Ζ, ΑΔΑΜ: 18REQ003177219) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
οικονομικού έτους 2018 στον ΚΑΕ 0821.01. 

50. Την με αρ. 3583/2017 (ΑΔΑ: ΩΒ6Θ7Λ7-ΘΥΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την 
πληρωμή δημοσιεύσεων περιλήψεων στον ελληνικό τύπο κατά το έτος 2018. 

51. Την με αρ. 915/3-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΨ97Λ7-ΞΥ5, ΑΔΑΜ: 18REQ002643274) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης  του οικονομικού έτους 2018 στον ΚΑΕ 0841.01.  

52. Τις με αρ. 1385/2016, 1457/2016, 1644/2016, 1705/2016, 1896/2016, 2155/2016, 
2339/2016, 2622/2016, 798/2017, 799/2017, 1566/2017, 1981/2017, 597/2018, 1645/2018 
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εντάχθηκαν στο ΔΣΑ οικονομικοί 
φορείς. 

53. Την ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 μέσω 
της προκήρυξης επιμέρους διαγωνισμού στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, 
για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν μετά την προκήρυξη του 3ου επιμέρους 
διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών. 

54. Το με αρ. πρωτ. οικ. 78015/23-4-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας πίνακας με τα στοιχεία των δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 του Γ΄ Επιμέρους Διαγωνισμού καθώς και ο 
προϋπολογισμός.  

55. Την με αρ. 1725/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΛΦ7Λ7-2ΡΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 

56. Το με αριθμό 2018-094878 (18-286128-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής 
περίληψης της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την Διακήρυξη 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης (ποσοστού έως 20%) και της 
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής του καυσίμου (ποσοστού έως 
10%), 408.100,00€ πλέον ΦΠΑ.  
 
1. Η διενέργεια του Επιμέρους Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και άρθρο 32 του π.δ.60/2007. 

2. Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή / και 
φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με 
οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή 
νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με 
την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με 
βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 
καθώς και της Αυστραλίας.  

Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά είναι απαραίτητο να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
προμηθευτών. 

3. Στον επιμέρους διαγωνισμό δύναται να συμμετέχουν μεταφορείς που ήδη συμμετέχουν στο 
ΔΣΑ και έχουν γίνει αποδεκτοί σε αυτό κατόπιν της αρχικής Διακήρυξης ή που θα 
υποβάλουν ενδεικτική προσφορά στο πλαίσιο του επιμέρους διαγωνισμού της παρούσας 
διακήρυξης.   

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα, όσοι μεταφορείς γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη 
συμμετέχοντες στο ΔΣΑ, θα κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός 
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.    

 
Το ΔΣΑ δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Περιφέρεια Αττικής να αναθέσει την παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών. 

 
Η ενδεικτική προσφορά περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική 
προσφορά, σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. 

 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και περιλαμβάνει επίσης την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας Διακήρυξης.  
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4. Για τη συμμετοχή στον επιμέρους διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής. 
4.1 Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου τύπου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

4.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
4.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού 
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 
5. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί τριακόσιες 

(300) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του επιμέρους διαγωνισμού. 
 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

 
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εξής: 

α) Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α – Β – Γ – Δ – Ε – ΣΤ  που επισυνάπτονται. 
β) Το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν.4250/2014. 
γ) Το π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή όπως Ελληνικής Νομοθεσίας όπως διατάξεις όπως 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005». 
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Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης θα δίνονται από το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση tpromithion.n@patt.gov.gr  

 
Διευκρινίσεις σχετικά με τα δρομολόγια θα δίνονται από τη Διεύθυνση Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής  στα τηλέφωνα  2132101347, 213 21014348, 213 2101304, 213 2101305. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 
 

      ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 

Email: id.nison@patt.gov.gr 
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης - Τμήμα 

Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης (με την παράκληση να την αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 
Email: site@patt.gov.gr 

- Δ/νση Παιδείας 
Email: dpaidna@patt.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Αττικής 

Κωδικός Αριθμός Είδους 
κατά CPV 60130000-8 

Φορέας για τον οποίο 
προορίζεται 

Περιφέρεια Αττικής  

Είδος διαδικασίας 

Επιμέρους διαγωνισμός για την Περιφερειακή Ενότητα 
Νήσων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Δυναμικού 

Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του π.δ. 60/2007 για την 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019 

Είδος σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών 

Διαδικτυακός Τόπος 
Υποβολής Προσφοράς Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Προϋπολογισμός – Πηγή 
χρηματοδότησης 

Συνολικός Προϋπολογισμός του επιμέρους διαγωνισμού 
συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης 

(έως ποσοστού 20%) και της αναπροσαρμογής του τιμήματος 
λόγω αλλαγής της τιμής του καυσίμου (ποσοστού έως 10%) 

408.100,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
Ειδικός Φορέας: 08072, Κ.Α.Ε.: 0821.01   

Χρόνος Υλοποίησης Σχολικό έτος 2018-2019 

Τόπος Εφαρμογής Περιφέρεια Αττικής 
Π.Ε. Νήσων 

Σύνολο Κρατήσεων επί % 

 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  

 Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ, 20% επί του ανωτέρω 
χαρτοσήμου 

Χρόνος Ισχύος Οικονομικής 
Προσφοράς 

Τριακόσιες (300) ημέρες από την επόμενη της ημέρας 
διενέργειας του επιμέρους διαγωνισμού  

Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 
0,5% επί της προϋπολογισθείσας ημερήσιας τιμής, χωρίς 

ΦΠΑ, του/των δρομολογίου/ων επί 175 ημέρες  
(1 σχολικό έτος) 

Χρόνος ισχύος εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής  

Τριακόσιες τριάντα (330) ημέρες τουλάχιστον, από την 
επομένη της διενέργειας του επιμέρους διαγωνισμού   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Άρθρο 11 του Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 27 του Π.Δ. 60/2007 
 
1) Όσοι οικονομικοί φορείς δεν έχουν ενταχθεί στο ΔΣΑ ή δεν έχουν υποβάλλει ενδεικτική 

προσφορά έως τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, μπορούν να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά ενδεικτικές προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα 
Διακήρυξη. 

 
2) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της με αρ. 56902/215/19-
5-2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»., στο π.δ.60/2007 και συμπληρωματικά στο π.δ.118/2007.  

 
Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το Σύστημα 
ηλεκτρονική απόδειξη.  

 
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συνδεθούν στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς που διαθέτουν και στη συνέχεια να αναζητήσουν τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 61150. 

3) Οι ενδεικτικές προσφορές στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης υποβάλλονται έως την 
12/07/2018 και ώρα 12.00.  
Ενδεικτικές προσφορές που υποβάλλονται μετά από την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα δεν αξιολογούνται στο πλαίσιο του παρόντος επιμέρους διαγωνισμού αλλά 
αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικές προσφορές για τους επόμενους επιμέρους διαγωνισμούς. 

4) Η σύνταξη και η αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών που θα κατατεθούν 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 1 
του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. Η αποδοχή ή μη του ενδιαφερόμενου 
αποφασίζεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς.  

5) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αφορούν την υποβολή 
ενδεικτικών προφορών θα προσκομίζονται στην υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα, Λ. Συγγρού 80-88 3ος όροφος) και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 
εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία της 
Διακήρυξης του Επιμέρους Διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας, αριθμός της 
Διακήρυξης, πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα  και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ». 

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση 
http://www.patt.gov.gr 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές µε τη διακήρυξη, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών.  
Η Περιφέρεια Αττικής θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε διευκρινίσεις που θα 
ζητηθούν σύμφωνα με τις προθεσμίες, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής ενδεικτικών προσφορών στις παραπάνω περιπτώσεις. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά, μόνο στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της 
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Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μόνο από εγγεγραμμένους 
οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο, ή το ηλεκτρονικό αρχείο που 
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα προσφυγή κατά της Διακήρυξης, ή έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, 
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους αυτής.  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ενδεικτικής προσφοράς είναι ο φάκελος «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ως φάκελος νοείται ομάδα επισυναπτόμενων αρχείων στο 
σύστημα.  
 
1. Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
Στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα 
απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 
 
1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, σύμφωνα µε το άρθρο 
5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, και το άρθρο 15 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 
Α) Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παρόν Παράρτημα Β’) της παρ. 4 
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να: 
I. αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος 

της ενδεικτικής προσφοράς τους (βλ. παρ. 1.4) 
II. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 

της οποίας έλαβαν γνώση  
III. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 
IV. δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 όπως 29.1.1998, σελ. 1), β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48), δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 
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2331/1995 (Α` 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α` 305), ότι δεν έχει 
καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό 
με την επαγγελματική διαγωγή του και ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική 
του ιδιότητα 

 δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις 
αν πρόκειται για αλλοδαπούς). ΠΡΟΣΟΧΗ: α) για τα μεν Επιμελητήρια θα πρέπει να 
δηλώνεται η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένος ο οικονομικός φορέας, β) οι αλλοδαποί θα πρέπει να δηλώνουν την 
επωνυμία της συγκεκριμένης ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία 
είναι εγγεγραμμένοι και γ) οι κάτοχοι ταξί θα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στο 
ΣΑΤΑ (ή σε άλλο ισοδύναμο σωματείο). 

 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως 
εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

V. αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Γ΄) και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 που αναφέρεται στα 
κριτήρια ανάθεσης – αξιολόγηση προσφορών. 

 
Β) Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παρόν Παράρτημα Β’) της παρ. 4 
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 
δηλώνεται ότι: 

Ι. Έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ της 
παρούσης, τις οποίες και αποδέχονται 

ΙΙ. α) σε περίπτωση που ο δηλών είναι οδηγός οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκτέλεση της σύμβασης, θα δηλώνει ότι «είναι κάτοχος ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) 
και/ή σε περίπτωση που απασχολεί οδηγούς, αυτοί είναι κάτοχοι της ειδικής κάρτας» ή  
β) σε περίπτωση που ο δηλών δεν είναι οδηγός οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκτέλεση της σύμβασης, θα δηλώνει ότι «Οι οδηγοί που θα απασχοληθούν για την 
εκτέλεση της σύμβασης είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.)» (ΠΡΟΣΟΧΗ: 
επιλέγεται μία από τις δύο περιπτώσεις)   

IΙΙ. Έχουν άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο 
(βασικό και εφεδρικό). 

ΙV. Έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για 
κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό). 

V. Έχουν δελτία τεχνικού ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τα οχήματά τους που 
βρίσκονται σε ισχύ. 

 
Γ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τυχόν 
τροποποιήσεις του, ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωµα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες 
προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία.  
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Δ) Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: αποδεικτικό έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή το 
Taxisnet και πιστοποιητικό τυχόν τροποποιήσεων. 

 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υποβάλλουν: 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
Δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν κάθε 
µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής των ενδεικτικών προσφορών δεν έχει 
ολοκληρωθεί η έκδοση ή/και η κατά νόμο δημοσίευση ορισμένων πιστοποιητικών, τότε 
αυτό θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα προσκομίζοντας και το 
αντίστοιχο αποδεικτικό (π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, βεβαίωση 
αρμόδιας αρχής κ.α.). 
 
1.2. Τεχνική Προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη λέξη «ΝΑΙ» στο πεδίο 
αποδοχής των όρων που βρίσκεται στο τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του συστήματος 
(σύμφωνα με τους πίνακες «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
του παρόντος Παραρτήματος). 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο, φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του 
διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, αριθμός της 
διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη 
μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την 
προσφορά του στο σύστημα.  
Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα, Λ. Συγγρού 80-88 3ος όροφος) εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, 
είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς, αλλά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, καταστατικό για το οποίο δεν υπάρχει 
υποχρέωση δημοσίευσής του στο ΦΕΚ κ.α. 
Αναφορικά με την επικύρωση των απαιτουμένων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέρoντα 
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε 
από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από δικηγόρους και 
συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 
 
1.2 Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστημα 
ηλεκτρονική απόδειξη. 
 
1.3 Μετά την κατάθεση της ενδεικτικής προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την 
αρµόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν τους διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου 
της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, µετά τη σχετική γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτηµα από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
 
1.4 Χρόνος Ισχύος Ενδεικτικών Προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των ενδεικτικών προσφορών είναι ως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του 
ΔΣΑ. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η μη έγκαιρη υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς (των δικαιολογητικών της παρ. 1.1 
και της τεχνικής προσφοράς της παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου) στο στάδιο του 
παρόντος επιμέρους διαγωνισμού δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το ΔΣΑ, αλλά 
έχει σαν αποτέλεσμα την μη αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο του 
παρόντος επιμέρους διαγωνισμού. Οι εν λόγω ενδεικτικές προσφορές αντιμετωπίζονται 
σαν ενδεικτικές προσφορές για όλους τους επόμενους επιμέρους διαγωνισμούς καθ’ όλη 
την διάρκεια λειτουργίας του ΔΣΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των ενδεικτικών προσφορών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας διακήρυξης, γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών, ήτοι στις 18/07/2018 και ώρα 10:00:00 πμ 
µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστηµα συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας 
Αττικής, ήτοι την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, εφαρμόζοντας 
τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών 
φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι υποβάλλοντες ενδεικτική προσφορά έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση θα ειδοποιηθούν αυτόματα από το σύστημα οι προσφέροντες 
με το μήνυμα «η αποσφράγιση του σταδίου Οικονομική Προσφορά για τον διαγωνισμό ΧΧΧΧΧΧ 
ολοκληρώθηκε». Το ανωτέρω μήνυμα πρέπει να εκλαμβάνεται από τους διαγωνιζόμενους 
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ως «η αποσφράγιση του σταδίου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά για 
τον διαγωνισμό ΧΧΧΧΧΧΧ ολοκληρώθηκε».  
Η αρµόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή: 
 ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά». 
 συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», σε τρία αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή 
την απόρριψη των προσφορών, το οποίο και παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω  
πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Οι οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλλει ενδεικτική προσφορά ενημερώνονται ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος για την αποδοχή τους ή μη στο ΔΣΑ. Στη συνέχεια, όσοι θα έχουν γίνει 
δεκτοί στο ΔΣΑ θα κληθούν μέσω του συστήματος να υποβάλλουν οικονομική προσφορά εντός 
προθεσμίας επτά (7) ημερών. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΟΠΩΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:    

Τόπος Κατοικίας:        

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
i. Συμμετέχω στην Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του αρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών 

Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων 
προαίρεσης (έως ποσοστού 20%) των επιμέρους διαγωνισμών 74.634.146,34€ πλέον ΦΠΑ και υποβάλλω ενδεικτική 
προσφορά που θα ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ΔΣΑ. 

ii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 5/2018, της οποίας έλαβα γνώση  

iii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή                                                                       (4) 
Ημερομηνία:    Αθήνα       /     /2018 

Ο – Η Δηλ. 
 

 
 

(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη όπως και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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iv. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 

 δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για  α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σελ. 48), δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α` 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α` 305), ότι δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής 
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για  αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του και ότι δεν έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 
επαγγελματική του ιδιότητα 

 δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  
 είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις μου  
 είμαι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ……………… (Προσοχή!!! να δηλώνεται το όνομα του 

Επιμελητηρίου) ή είμαι εγγεγραμμένος στο……………….( Προσοχή!!! αν πρόκειται για αλλοδαπούς να 
δηλώνεται το όνομα της ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης)  
Οι κάτοχοι ταξί θα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤΑ (ή σε άλλο ισοδύναμο               
σωματείο). 

 δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελώ υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

v.  αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του άρθρου 5 του Παραρτήματος Γ΄ της υπ’ αρ. 5/2018 Διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20  του Κ.Π.Δ. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης – αξιολόγηση 
προσφορών. 

 
 
 

Ημερομηνία:    Αθήνα       /     /2018 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΟΠΩΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

  
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

i. έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ της διακήρυξης 5/2018, τις οποίες 
και αποδέχομαι. 

ii. Α) σε περίπτωση που ο δηλών είναι οδηγός οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης, θα 
δηλώνει ότι: «είμαι κάτοχος ειδικής κάρτας Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι. (ανάλογα με το όχημα) και/ή απασχολώ/δεν απασχολώ* 
άλλους οδηγούς που είναι επίσης κάτοχοι της ειδικής κάρτας ή 
Β) σε περίπτωση που ο δηλών δεν είναι οδηγός οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης, θα 
δηλώνει ότι «Οι οδηγοί που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση της σύμβασης είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας Ε.Δ.Χ. ή 
Π.Ε.Ι. (ανάλογα με το όχημα)».   

iii. έχω άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό). 
iv. έχω ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και 

εφεδρικό). 
v. έχω δελτία τεχνικού ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τα οχήματά μου που βρίσκονται σε ισχύ. 

                                                                                                                                                                                              (4) 
* διαγράφεται αναλόγως  

Ημερομηνία:    Αθήνα       /    /2018 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

 
(Υπογραφή) 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη όπως και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, 
με λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί ή θαλάσσια μέσα.  

Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά 
οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί. Στις υποχρεώσεις του 
αναδόχου είναι και ένας δωρεάν πολιτιστικός περίπατος το μήνα κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες 
λειτουργίας των σχολείων χωρίς να είναι υποχρεωμένος να διαθέσει μεγαλύτερο ή μικρότερο όχημα, 
κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Διευθυντή του Σχολείου, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την 
ημερομηνία του περιπάτου. Η χιλιομετρική απόσταση του περιπάτου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% 
της χιλιομετρικής απόστασης του δρομολογίου, για δρομολόγια έως 5 χλμ και το 50% της χιλιομετρικής 
απόστασης του δρομολογίου, για δρομολόγια άνω των 5 χλμ.     

2.- Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

Α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για 
μαθητές ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν απαιτείται η 
παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. 
Για τους μαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το Διευθυντή του 
σχολείου. 

Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

Β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται 
μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος προς τη Δ/νση 
Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε 
διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων 
καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). 

Γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου 
αιτήματος προς τη Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής.  

3.- Τήρηση ωραρίων: 

Α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη 
έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Τυχόν απόκλιση ως 
προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) 
λεπτά της ώρας. 

Β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο 
σημείο συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του 
οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο. 

Γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται 
στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων. 

Δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και 
παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί 
η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών. 

Ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με 
υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση 
καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή 
αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής 





- 20 - 

κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου. 

4.-Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

 Α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση 
κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση 
του δρομολογίου.  
Ο αριθμός των εφεδρικών οχημάτων θα πρέπει να ανέρχεται: 
i.   για 1 έως 5 δρομολόγια σε ένα εφεδρικό όχημα 
ii. για 6 έως 11 δρομολόγια σε 2 εφεδρικά οχήματα 
iii. από 12 δρομολόγια και άνω στο 1/4 του αριθμού των οχημάτων που συνολικά απαιτούνται για 

την εκτέλεση των δρομολογίων (με στρογγυλοποίηση όπου απαιτείται προς τη μικρότερη ακέραιη 
μονάδα). 

Για τους κατόχους ταξί που εκτελούν έως 2 δρομολόγια δεν απαιτείται η ύπαρξη εφεδρικού οχήματος, 
αλλά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4β.  

Β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των κανονικών και 
των εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με 
τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 

Γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να 
είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν 
κάθε δρομολόγιο. 

Δ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση 
ανάθεσης και κατ΄ επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν 
έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει 
γίνει αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με 
άλλα οχήματα εκτός από την περίπτωση της ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού 
οχήματος και με την προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως η Δ/νση Παιδείας 
της Περιφέρειας Αττικής από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 

 Ε. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο 
πωλητής υποχρεούται να: 
i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία τη Δ/νση Παιδείας 
της Περιφέρειας Αττικής. 

ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε 
περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής 
ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας. 

5.-Προσωπικό του αναδόχου: 

Α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την 
συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, 
μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων. 

Β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες  εκτέλεσης του 
δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του 
έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή 
την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο 
μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών. 

 Γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, 
που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των 
καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στη Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας 
Αττικής την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 Δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη διακήρυξη και 
τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 

6.-Τροποποιήσεις των δρομολογίων: 
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Α. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων (όπως αναφέρεται στη παρ. 2. β. 
παραπάνω) ο ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί άνευ αντιρρήσεως. Τα δηλωθέντα οχήματα θα 
πρέπει να εξυπηρετούν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, συνυπολογίζοντας και τυχόν αύξηση 
του αριθμού αυτών έως 10%.   

Β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων. 

7.- Οδηγοί-Συνοδοί 

 Α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο 
από το διευθυντή του σχολείου ή από την Περιφέρεια, θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, που η 
αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου. 

 Β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τις εκ του νόμου οριζόμενες 
προϋποθέσεις (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.). 

 Γ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν αυτός/ή 
παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς 
ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια 
δύναται, μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του 
συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί 
αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 

 
 Δ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι 

ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 

 Ε. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον 
διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και 
αναχώρησης από αυτό. 

8.- Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα 

 Α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή επιβατικά 
οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, 
προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και 
καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το 
τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν 
υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, 
με το γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 
γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετούν. Επίσης, θα διαθέτουν 
κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 

 Γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. 
Συγκεκριμένα, όταν το όχημα είναι μικρό λεωφορείο ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όχημα 20 θέσεων, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών που αναγράφονται στη διακήρυξη. 

i) Όταν το όχημα είναι μικρό λεωφορείο, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όχημα έως 20 θέσεων. 

ii) Όταν το όχημα είναι λεωφορείο, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όχημα με χωρητικότητα 10% 
περισσότερο από τον αριθμό των μαθητών που αναγράφονται στη διακήρυξη, εφόσον ο αριθμός 
καθήμενων δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο χωρητικότητας που προβλέπεται για μεγάλα λεωφορεία (η 
απαίτηση αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι μεταφερόμενοι μαθητές είναι από 21-45). Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. Η προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων’. 

 Δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και 
αυτοί θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 

 Ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές 
προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της 
ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις 
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«e» ή «Ε». 

 ΣΤ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του 
καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, 
μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 

 Ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο 
πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ. 

9.-Ασφαλιστική Κάλυψη 

 Α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο 
της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα 
και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων και για υλικές ζημίες. 

Β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο το συμβατικό χρόνο της 
σύμβασης μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά 
επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης . 

Γ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο 
μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο 
οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 

Δ. Κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την 
επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

10. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Κάθε ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα Διακήρυξη τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, κατά το άρθρο 46 του π.δ. 60/2007. Συγκεκριμένα, οφείλει: 
- να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων στόλο οχημάτων, τα οποία θα είναι 

επαρκή ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το μέγεθος. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν καθιστούν αδύνατη την 
τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά 
των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. 

- να έχει εκτελέσει μέσα στην τελευταία τριετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την υπό ανάθεση υπηρεσία 
(μεταφορά προσώπων).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα, όσοι μεταφορείς γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη 
συμμετέχοντες στο ΔΣΑ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλουν 
οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα 
καθορίζεται στο εν λόγω μήνυμα.  
 
Όσοι μεταφορείς κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, θα αναζητήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ 
στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 61200. 
 
Οι μεταφορείς που συμμετέχουν στο ΔΣΑ θα ενημερωθούν μέσω του συστήματος για την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών.  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
1.1. Στον ηλεκτρονικό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα 
κάτωθι:  
 
1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής στον επιμέρους διαγωνισμό υποβάλλεται 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σχετικό Άρθρο 17 του παρόντος Παραρτήματος Γ΄ και το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Υπηρεσία 
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του 
διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός και τίτλος της 
διακήρυξης και πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ».  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε 
έντυπη μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά 
την προσφορά του στο σύστημα.  
 
1.1.2 Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf. 
 
1.2 Με την οριστική υποβολή της οικονομικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστημα 

ηλεκτρονική απόδειξη. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρµόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, µετά τη σχετική γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτηµα από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Π.Δ. 118/2007) 

 
1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν το κόστος ημερήσιου δρομολογίου 
που προσφέρουν. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ΕΥΡΩ με ακρίβεια μέχρι δύο 
(2) δεκαδικών ψηφίων. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα 
έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την 
Διακήρυξη, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.  

 
2. Η οικονομική προσφορά αφορά τη διάρκεια σε ημέρες που ορίζεται στον πίνακα του 

Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας Διακήρυξης για κάθε δρομολόγιο. 
 
3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί τριακόσιες (300) ημέρες 

από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμού. 
 
4. Προσφορά η οποία θα είναι μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης που εμφανίζεται στην 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
 
5. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, πλην της προβλεπόμενης από την παρούσα 

Διακήρυξη, αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση 
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου. 

 
8. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
9. Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν την χαμηλότερη τιμή ανά 

δρομολόγιο/α, όπως ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 
10. Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της  

σύμβασης μέχρι τη λήξη της. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών, µέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστηµα συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
Αμέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν 
γνώση των προσφερόμενων τιµών. 
Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή: 
 προβαίνει στον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

φακέλων «Οικονομική προσφορά»  
 αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και  
 συντάσσει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» 

σε τρία αντίτυπα, όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 
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γνωμοδοτεί για την ανάδειξη μειοδοτών, το οποίο και παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά» η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από 
σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την 
αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό απευθύνουν αιτήµατα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων 
επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των 
κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει µέσω του συστήµατος, 
σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό. Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης 
τίτλος υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της Διακήρυξης και στοιχεία του 
οικονομικού φορέα) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ». 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη 
μορφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά τα 
δικαιολογητικά του στο σύστημα.  
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν 
υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, ήτοι : 
ι) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
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ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 όπως 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για  την πρόληψη χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166  της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία  τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) Kάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 30 (παρ. 7, 9, 11, 12 και 14), 31 (παρ. 4, 5 και 6), 32 
(παρ. 4 και 5) και 35 (παρ. 5) του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
vi) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 
αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) δεν τελούν σε πτώχευση και β) ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και β) ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού για 
την υποβολή ενδεικτικών προσφορών και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.  
(6) Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΑΤΑ για τους κατόχους ΤΑΞΙ. 
 
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως 
άνω παραγράφου 5.(α).1. 
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(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) δεν τελούν σε πτώχευση και β) ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει 
ότι α) δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και β) ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
(4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής τους.  
(5) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού για την υποβολή 
ενδεικτικών προσφορών και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση 
της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 
 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 5. (α) και 5. (β) αντίστοιχα.  
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, 
αφορά τους Διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και 
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης Απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
(3) Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 
(4) Προκειμένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών, αναγκαία προϋπόθεση 
είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του 
Ν.3310/2005). Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση των 
εξής δικαιολογητικών: α) πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ,την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση 
το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ.  82/96, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 109 του Ν.  2533/97). Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο διαγωνισμό 
είναι άλλες Α.Ε, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και 
των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου.  Και οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά 
ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε.  μετόχους της Α.Ε. που λαμβάνει μέρος στο 
διαγωνισμό.  Αν συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις 
οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής 
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στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου 
(άρθρο 8 παρ.  1-3 του Ν.  3310/2005 και 8 παρ.  1 του Ν.  3414/2005). Σε περίπτωση μη 
υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής μη νόμιμων ή ανεπίκαιρων (πέραν 
των τριάντα (30) ημερών), η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. 
Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3114/2005. 
« Οι ανωτέρω υποχρεώσεις, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως 
της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο 
της χώρας στην οποία έχουν την έδρα όπως, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους 
ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού 
προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το 
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από 
αρμόδια αρχή της χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη  και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων  της, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου στην Α.Ε. Σε περίπτωση 
που η εταιρεία δεν τηρεί  ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση 
μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους 
οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η  δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει 
τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της,  
διαφορετικά ή μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος 
της εταιρείας». 
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις 
εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 
 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης), ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της ως άνω παραγράφου 5.(α).1. 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.(α).2, 5.(α).3 και 5.(α).4 εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων 5.(β).2, 5.(β).3 και 5.(β).4 εφόσον πρόκειται 
για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης 5.(γ).2. 
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 
Ένωση. 
 
Σημειώνεται ειδικά ότι: 
Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από οποιαδήποτε 
αρχή, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. 
Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, χωρίς 
υπαιτιότητα του μειοδότη, τότε ο μειοδότης θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση στην αρμόδια 
αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του 
αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει 
το πιστοποιητικό μόλις αυτό εκδοθεί.  
 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει: 
Α) τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης 
Β) εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ. 
118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
Γ) τα ονόματα των οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται) που θα χρησιμοποιηθούν 
για την εκτέλεση του/των δρομολογίου/γίων, με αναφορά στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς 
τους 
Δ) ότι με δική του μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνει στην ανανέωση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που ζητούνται στο παρόν άρθρο (π.χ. άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού 
ελέγχου, ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων, ειδική κάρτα ΕΔΧ ή Π.Ε.Ι. κλπ), τα οποία θα είναι 
στη διάθεση της Υπηρεσίας, οποτεδήποτε ζητηθούν.   

2. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που θα 
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο. 

3. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων (βασικό και 
εφεδρικό) από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

4. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων ασφαλειών των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που θα 
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο. 

5. Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) των οδηγών. 
6. Τα ΚΤΕΛ θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς 

το νόμιμο της λειτουργίας τους. 
7. Κατάσταση των βασικών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε 

δρομολογίου. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης του οχήματος και προ της 
πραγματοποίησης αυτής, με δική του μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνει αμελλητί στην 
ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

8. Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού 
προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό 
ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών 
μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση 
της. 

9. (i) Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, ή (ii) αντίγραφο ή 
απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού 
ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που 
αφορά ειδικότερα τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του 
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα σχετικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 
υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  
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Τα ανωτέρω ζητούμενα στην παράγραφο 9. θα υποβάλλονται μόνο από όσους έχουν 
αναλάβει συμβάσεις άνω των 60.000,00€. 

 
Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, το Σύστημα 
εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους. 
 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, χωρίς 
υπαιτιότητα του μειοδότη, τότε ο μειοδότης θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση στην αρμόδια 
αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του 
αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει 
το πιστοποιητικό μόλις αυτό εκδοθεί.  
 
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, όταν ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή 
περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
υποβάλλει και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά των παραγράφων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και «Ειδικά Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» του παρόντος άρθρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως 
επόµενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά των ως άνω αναφερόμενων παραγράφων, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ του 
Δηµοσίου η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του. 
 
Προ της υπογραφής των σχετικών Συμβάσεων, οι ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην 
αρμόδια Υπηρεσία, εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 17, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, επιπροσθέτως και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί 
απαιτούνται). 

2. Πιστοποιητικό υγείας οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται), σύμφωνο με τις 
διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 35797 (ΦΕΚ Β΄1199/11-4-2012), άρθρο 1 με το 
οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε 
βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. 

3. Επικαιροποιημένα πιστοποιητικά, η ισχύς των οποίων έχει παρέλθει (π.χ. ΚΤΕΟ, 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλπ). Η υποχρέωση για την κατάθεση επικαιροποιημένων 
πιστοποιητικών θα ισχύει καθόλη τη διάρκεια των συμβάσεων.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 
που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω του αρµόδιου πιστοποιημένου στο σύστηµα 
συλλογικού οργάνου της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί 
η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εφαρμόζοντας τις κείµενες 
διατάξεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που 
αποσφραγίσθηκε. 
Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή: 
 προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
 συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», σε τρία αντίτυπα, όπου γνωμοδοτεί για την κατακύρωση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον μειοδότη το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα 
από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την 
τελική επιλογή του/των αναδόχου/ων. 
Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό απευθύνουν αιτήµατα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων 
επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των 
κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007) 
 

1. Στον/ους ανάδοχο/ους στον/ους οποίο/ους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 

α. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες (δρομολόγια) 
β. Την τιμή 
γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες 
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς 
και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη 
ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
την  ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
 
3. Ο/οι ανάδοχος/οι στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν οι υπηρεσίες, 
υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο/οι ανάδοχος/οι μπορεί/ουν να προσέλθει/ουν 
για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών 
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αρχίζει 
να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση 
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 
χρόνος παροχής των υπηρεσιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπή εταιρεία η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον εκπρόσωπό της στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 
τηλεομοιοτυπία στην αλλοδαπή εταιρεία. Στην περίπτωση που η πληρωμή προβλέπεται να γίνει 
με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και 
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
5. Εάν ο/οι ανάδοχος/οι στον/ους οποίο/ους έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε/αν να 
υπογράψει/ουν την σύμβαση, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι με απόφαση του αρμόδιου για την 
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διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Π.Δ. 

118/2007) 
  
Η διάρκεια της/των σύμβασης/εων ορίζεται σε ένα σχολικό έτος, δηλαδή αφορά στο 
σχολικό έτος 2018-2019.  
 
Η σύμβαση θα υπόκειται στο δικαίωμα προαίρεσης, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 12 του  
παρόντος Παραρτήματος.  
 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της 
παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των 
συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση (ενδεικτικά σε περίπτωση αλλαγής 
ιδιοκτήτη οχήματος), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της 
διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον.  
Εξαιρείται η τυχόν τροποποίηση της σύμβασης λόγω τροποποίησης δρομολογίου που 
καλύπτεται από το δικαίωμα προαίρεσης έως ποσοστού 20%, η οποία γίνεται από την 
Περιφέρεια Αττικής με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα γίνεται ανά 
μήνα από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των 
δρομολογίων ανά μεταφορέα. Υπόδειγμα της εν λόγω βεβαίωσης (που θα περιλαμβάνει το 
όνομα/επωνυμία του αναδόχου, το μήνα παροχής των μεταφορών, το/τα δρομολόγια που 
εκτελέστηκαν και τον αριθμό κυκλοφορίας του/των οχημάτων) θα αποσταλεί στους αρμόδιους 
διευθυντές των σχολείων από την Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα με 
αντίστοιχη έκδοση μηνιαίου τιμολογίου, ακολουθουμένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του 
π.δ. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννιά (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής 
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των παρακάτω απαιτούμενων από το 
Νόμο δικαιολογητικών: 
 
- Βεβαίωση πραγματοποίησης δρομολογίου/γίων από το Διευθυντή κάθε σχολείου. 
- Μηνιαίο Τιμολόγιο του αναδόχου. 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την πληρωμή (όπου απαιτείται).  
 
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου στους αναδόχους θα 
γίνεται ως εξής:  
Α) αύξηση ή μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος θα υπολογίζεται κατά την πληρωμή του 
τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, για κάθε σχολικό έτος 
Β) σε περίπτωση διακοπής ή λήξης των συμβάσεων ο ανωτέρω συμψηφισμός θα γίνεται κατά 
την πληρωμή του τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων.  
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Γ) οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή εφόσον προκύψει νόμιμη ανάγκη, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.   
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 
 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
 Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ 20%,  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0821. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007)  

 
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 

 
2. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του 

Διευθυντή του σχολείου,  κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ 
της Περιφέρειας Αττικής. 

 
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με 

οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και 
επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης: 
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή 

μη, εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα 
για όλους τους μαθητές. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όταν αυτός απαιτείται) 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με ιδιαίτερη επισήμανση στις διατάξεις που 

αφορούν τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών (βλ. άρθρο 33 του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 
43917/5066/14-9-2006 ΦΕΚ τ. Β΄1468/4-10-2006). 

 
4. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 
 α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 
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β. Εκτέλεση των εργασιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου, είτε από τις υπόλοιπες 
εταιρείες που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με 
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή 
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.  

 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του N. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 

6. Σε περίπτωση που η ανάθεση σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων 
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις 
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε 
βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 
σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό 
ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
(άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013) 

 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 
2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013). 
Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 
 
 Δικαίωμα προαίρεσης έως 20% του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή 

μεμονωμένων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή 
μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση 
δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων) όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της Σύμβασης.  

 
Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζεται ανά τμήμα 
του αντικειμένου του επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). 
 
Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος της 
σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
1. Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το 
μαθηματικό τύπο που ισχύει. 
2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου το νέο 
συμβατικό κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα 
με την παρακάτω σχέση: 
Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά 
 (Ν.Σ.Κ.Δ.)=(Α.Σ.Κ.Δ.)x[(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] 
 Όπου: 
Ν.Σ.Κ.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου  
Α.Σ.Κ.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 
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Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς 
τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής 
του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης 
Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς 
τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής 
διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης 
3. Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται 
από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της 
αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.Ι.δ. του 
άρθρου 5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β’ /14-6-2013) Κ.Υ.Α. 
4. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 

 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το 
Διευθυντή του σχολείου. 

 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας 
του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του 
σχολείου. 

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα 
σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων 
μαθητών. 

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
5. Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται με βάση την 
προσφορά τους. Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου έχουν συμπεριληφθεί οι μεταβολές 
της τιμής του καυσίμου οι οποίες οδηγούν σε αύξηση ή σε μείωση έως 2,5% της μέγιστης τιμής 
εκάστου δρομολογίου, όπως αυτή ορίζεται από τον μαθηματικό τύπο του παραρτήματος της 
ΚΥΑ 24001/2013, σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή του μαθηματικού τύπου εκάστου 
δρομολογίου όπως υπάρχει στην Διακήρυξη. 
Κάθε ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου θα υπολογίζεται η μέση τιμή καυσίμου με 
βάση τις τιμές που ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και εν 
συνεχεία η τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο 
ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου.  
Εάν η τιμή αυτή είναι μικρότερη έως 2,5% ή μεγαλύτερη έως 2,5% από την αντίστοιχη τιμή του 
μαθηματικού τύπου του δρομολογίου όπως υπάρχει στην Διακήρυξη, τότε ο Ανάδοχος 
αποζημιώνεται με την τιμή της προσφοράς του. 
Α) Σε περίπτωση που η τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου που αντιστοιχεί στον 
συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου όπως υπάρχει στην Διακήρυξη κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5%, τότε η αποζημίωση του Αναδόχου για το συγκεκριμένο 
ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου, υπολογίζεται ως ακολούθως:  
(ΝΚΔΕ) = (ΑΣΚΔ) x (ΜΚΔΕ) / [0,975 x (ΜΚΔΣ)] 
 
Β) Σε περίπτωση που η τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου που αντιστοιχεί στον 
συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου είναι μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου όπως υπάρχει στην Διακήρυξη κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5%, τότε η αποζημίωση του Αναδόχου για το συγκεκριμένο 
ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου, υπολογίζεται ως ακολούθως: 
(ΝΚΔΕ) = (ΑΣΚΔ) x (ΜΚΔΕ) / [1,025 x (ΜΚΔΣ)] 
 
Η κατά τον ανωτέρω τρόπο μείωση ή αύξηση της αποζημίωσης του Αναδόχου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10% του συνολικού συμβατικού ετήσιου κόστους εκάστου δρομολογίου.  
 
Όπου: 
Ν.Κ.Δ.Ε. = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης 
Α.Σ.Κ.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 
Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου Εκτέλεσης που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς 
τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η 
σύμβαση 
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Μ.Κ.Δ.Σ. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος 
της ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου κατά την Διακήρυξη 
 
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης λόγω τιμής καυσίμου στους αναδόχους θα γίνεται ως εξής:  
Α) αύξηση ή μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος θα υπολογίζεται κατά την πληρωμή του 
τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, για κάθε σχολικό έτος. 
Β) σε περίπτωση διακοπής ή λήξης των συμβάσεων ο ανωτέρω συμψηφισμός θα γίνεται κατά 
την πληρωμή του τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων.  
Γ) οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή εφόσον προκύψει νόμιμη ανάγκη, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.   
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.  
Το μεταφορικό μέσο: λεωφορείο, Δ. Χ. επιβατικό θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα 
καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά  ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο 
ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο 
σημείο επιβίβασης και αποβίβασης. 

2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και 
ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, 
γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και 
απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. 

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο 

μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 
5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν 

οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, 
πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ. 
61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-
2005) καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-
09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα 
«Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητές 
και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ό,τι θα 
καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

6. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν 
πιστά τις σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.  

7. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι, να 
συμπεριφέρονται με ευγένεια στους μαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών 
των σχολικών μονάδων ή των αναπληρωτών τους. Να είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους 
προς τη σχολική κοινότητα, να είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη. 

8. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις 
ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να 
αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν 
δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο 
μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε 
σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται 
περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών – 
υπεύθυνων μεταφοράς. 

9. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το 
δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η 
κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. 
Επίσης, οφείλουν να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. 
Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή 
υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 

10. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο 
για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των 
επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική 
κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω 
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ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά 
οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο 
ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές 
ζημίες τρίτων. 

11. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους 
στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα 
σημεία/στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός (όπου αυτός απαιτείται) του οχήματος. 

12. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και 
κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για 
οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για 
ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, επίσης τους γονείς των μαθητών 
που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις προβλεπόμενες 
από τη σύμβαση κυρώσεις. 

14. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον 
προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

15. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, 
δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με 
τους μαθητές, καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους 
μαθητές. 

16. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων 
της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και 
την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών 
συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα 
Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν 
ευθύνες.  

17. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε 
πρόστιμο επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του 

δρομολογίου κατά 5% 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο 

σχολείο το πρωί. 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή 

των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 
 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός 

από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
 
Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του 

δρομολογίου κατά 10% 
 Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου 
 
Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

18. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε 
πέραν της μη απόδοσης σε αυτόν του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το 
σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του 
δρομολογίου.  

19. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, 
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

20. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

21. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του σχολείου,  κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
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Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ 
της Περιφέρειας Αττικής. 

22. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με 
οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και 
επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης: 
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή 

μη, εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα 
για όλους τους μαθητές. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται) 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην 

κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο 
ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν 
με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζημίωση 
του αναδόχου. 

2. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της 
τρέχουσας σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή 
μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα 
δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής 
της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των 
οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της 
οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

3. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται 
ή μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα 
δρομολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την 
διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από 
συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.  

4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για 
πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, 
ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι 
ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

5. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π. Δ. 60/07, 
του Π. Δ. 118/07 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος 
διαγωνισμού.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007) 
 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό και η 
οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί 
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 
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προσφοράς του αναδόχου, πλην τυχόν αλλαγής οχήματος, οδηγού ή συνοδηγού (όπου 
αυτός απαιτείται), η οποία θα πρέπει να δηλώνεται εγγράφως από τον ανάδοχο στην 
αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, οπότε δύναται να επέλθει 
τροποποίηση της οικείας Σύμβασης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες 
β) παραλήφθηκε – βεβαιώθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών 
γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν  
    κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση. 
ε) όταν παρέλθει η οριστική ημερομηνία που έχει τεθεί στον εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμό 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας και μπορεί να υποβάλλει 
προδικαστική προσφυγή για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 
του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων Δηµοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 
89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και το άρθρο 28 του Ν. 
4111/2013 (ΦEK 18/τ.Α/2013). 
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ηµερών, από την εποµένη της ημερομηνίας κατά 
την οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν την κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής. Η προδικαστική προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για 
την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, χωρίς την άσκηση της 
οποίας η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. 
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων στο αρµόδιο δικαστήριο κατατίθεται µέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν 
επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. 
Η υποβολή της προδικαστικής προσφυγής γίνεται ηλεκτρονικά από τον εγγεγραμμένο 
οικονοµικό φορέα στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού (Περιφέρεια Αττικής, Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών) σύµφωνα µε την κείμενη 
νοµοθεσία, µέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου 
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν 
φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο προσφεύγων το υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με 
ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της προσφυγής είναι η ημερομηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφυγή που δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
Μετά την υποβολή της προδικαστικής προσφυγής η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού 
προβαίνει στην αξιολόγηση της µέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο σύστηµα συλλογικού 
οργάνου της, ήτοι της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, 
εφαρμόζοντας τις κείµενες διατάξεις για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η Οικονομική 
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Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των Διαγωνισμών και Προσφυγών. 
Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στα επιµέρους στάδια. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να κατατεθεί, μέχρι 
την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% 
της προϋπολογισθείσης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του 
παραβόλου, το οποίον δεν µπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά 
διπλότυπο είσπραξης από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταµείου 
Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δηµοσίου, σε ποσοστό 60% και 
40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίον καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε. Σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του 
στον αιτούντα. 
Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η 
προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, κωλύουν την σύναψη της 
σύµβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύµβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 35 
του Π.∆. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως 
προκύπτουν από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010.  
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 
από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή, στην υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της 
Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε 
τον Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/τ.Α/1997) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 
του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Με την οικονομική τους προσφορά οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της 
προϋπολογισθείσας ημερήσιας τιμής χωρίς Φ.Π.Α. του/των δρομολογίου/ων για το/τα οποίο/α 
υποβάλλουν προσφορά, επί 175 ημέρες (1 σχολικό έτος). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 
για περισσότερα του ενός δρομολόγια η εγγύηση συμμετοχής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% 
του συνολικού προϋπολογισμού όλων των δρομολογίων. 
Δεν γίνεται δεκτή οικονομική προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη 
κατά τα παραπάνω αξία. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπει η Διακήρυξη, ήτοι για 330 τουλάχιστον 
ημέρες από την επομένη της διενέργειας του επιμέρους διαγωνισμού.  
 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ: 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, 
ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, 
(2) ο αριθμός ή το θέμα της Διακήρυξης, 
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
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(4) η ημερομηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση). 
Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγύηση συμμετοχής είναι: 
α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
δ. Την σχετική Διακήρυξη, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και το είδος της 
παροχής υπηρεσίας 
ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
στ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
του προσφέροντα από την Υπηρεσία. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
1% της συνολικής συμβατικής αξίας του/των δρομολογίου/ων, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 
α. Την ημερομηνία έκδοσης.  
β. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το είδος της παροχής υπηρεσίας. 
γ. Τον εκδότη. 
δ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.) 
ε. Τον αριθμό της εγγύησης. 
στ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
ζ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
η. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
θ. Τους όρους ότι:  
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα Δ. 
 
Γ. Η Εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 
τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 





- 42 - 

απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε 
της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.  

Δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Ε. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/2014), 
στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (στο βαθμό που δεν αντίκειται στις ρυθμίσεις του άρθρου 157 
του Ν. 4281/2014) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 
Υπουργικής Απόφασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 
Ν.2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012). 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 
Η παρούσα παροχή υπηρεσιών διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία 
θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα 
λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
 
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών 
καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………............. 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)                     Ημερομηνία έκδοσης…….. 
  ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα ……………………………. 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ …......................υπέρ:  
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….. 
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
……….. 
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}. 
για τη συμμετοχή της στον Επιμέρους Διαγωνισμό με αριθμό 61200 στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών του αρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για το σχολικό έτος  2018-2019, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 5/2018 Διακήρυξή σας. 
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

 
Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντιστοίχου χρηματικού ποσού. 
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)                     Ημερομηνία έκδοσης…….. 
  ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα ……………………………… 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ …...................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ: 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….. 
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
……….. 
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}. 
για την καλή εκτέλεση των όρων της ……………. Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, για 
……………………………………………… (αριθμός Διακήρυξης 5/2018) και το οποίο καλύπτει το 
1% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μέχρι την επιστροφή αυτής. 
 
 

Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντιστοίχου χρηματικού ποσού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 
(Συνολικός Προϋπολογισμός για ένα σχολικό έτος: 408.100,00€ χωρίς ΦΠΑ) 
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6 ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΑΓΙΟΙ - ΜΕΣΑΓΡΟΣ 4 3 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:30 13:00 175 23,00 4.025,00 

19 ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

2 ΘΕΣΙΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΩΡΑΣ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ- 

ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ-
ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ 

6 4 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:00 12:15 175 27,00 4.725,00 

35 ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

6 ΘΕΣΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΧΩΡΑΣ-

ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ  
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΑΝΩ ΣΤΡΑΠΟΔΙ - 
ΚΑΤΩ ΣΤΡΑΠΟΔΙ - 

ΧΩΡΑ 
7 2 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:10 13:15 175 28,00 4.900,00 

171 ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

6 ΘΕΣΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΑΒΛΕΜΩΝΑΣ-
ΠΟΤΑΜΟΣ 18,8 3 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 50,00 8.750,00 

160 ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

6 ΘΕΣΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΧΩΡΑΣ-

ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ  
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ-
ΚΕΡΑΜΩΤΟ-

ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ 
5 3 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:10 13:15 175 25,00 4.375,00 
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161 ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1 
ΘΕΣΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΚΑΡΑΒΑΣ-ΑΓΙΑ 
ΠΕΛΑΓΙΑ 6,9 1 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:20 15:45 175 28,00 4.900,00 

162 ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1 
ΘΕΣΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΣ-
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 8,2 4 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:20 13:00 175 30,00 5.250,00 

173 ΝΗΣΩΝ ΠΟΡΟΥ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΟΡΟΥ και 2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΡΟΥ 

ΣΕΙΡΗΝΑ-ΑΣΚΕΛΙ-
ΜΟΥΣΕΙΟ-

ΠΟΥΝΤΑ-1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-2ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

6,5 40 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:15 13:15 175 111,00 19.425,00 

180 ΝΗΣΩΝ ΠΟΡΟΥ 
1ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΟΡΟΥ 

ΜΥΛΟΣ-ΠΕΡΛΙΑ-1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΟΡΟΥ 
1,5 2 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:15 15:50 175 17,00 2.975,00 

104 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΗΛΙΑΚΤΗ -ΡΕΣΤΗ- 
ΣΧΟΛΕΙΟ 7 30 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 111,00 19.425,00 

106 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΞΕΝΟ- ΡΕΣΤΗ- 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

7 30 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 111,00 19.425,00 

109 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΡΕΣΤΗ- ΣΧΟΛΕΙΟ 4 27 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 111,00 19.425,00 

177 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και 
8ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΗΛΙΑΚΤΗ-8ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-1ο 

12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

7 4 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 27,00 4.725,00 

182 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
2o 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΝΤΟΡΟΤΟ-2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

4 1 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:15 13:00 175 21,00 3.675,00 
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113 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΑΛΩΝΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 1,5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 111,00 19.425,00 

114 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Λ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-
ΣΧΟΛΕΙΟ 5 28 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 111,00 19.425,00 

181 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΝΤΟΡΟΤΟ(ΜΗΛΟΥ 
50)-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

4 4 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:15 13:15 175 21,00 3.675,00 

183 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
8o 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΗΛΙΑΚΤΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ 4 1 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ 
 

8:15 13:00 175 21,00 3.675,00 

51 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 

ΓΥΑΛΑ-ΚΑΚΗ 
ΒΙΓΛΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 7 50 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:10 13:15 175 111,00 19.425,00 

62 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 

ΚΑΤΣΟΥΛΙ-ΝΑΤΟ-
ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 7 48 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:10 13:15 175 111,00 19.425,00 

63 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 

ΚΟΛΩΝΕΣ-
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΑΙΑΣ 
ΚΛΑΜΠ-ΠΕΡΑΝΙ-

ΔΗΜ.ΣΧ. 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 

10 12 ΜΙΚΡΌ 
ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:10 13:15 175 71,00 12.425,00 

68 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ  - 
ΣΧΟΛΕΙΟ 2 10 ΜΙΚΡΌ 

ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:30 175 71,00 12.425,00 

69 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

ΤΟΡΟΝΤΟ - 
ΣΧΟΛΕΙΟ 3 25 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  7:55 13:15 175 111,00 19.425,00 

70 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΜΠΑΤΣΙ-ΜΠΛΕ 
ΛΙΜΑΝΙ-ΑΝΩ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 
6 14 ΜΙΚΡΌ 

ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 71,00 12.425,00 

71 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΜΠΑΤΣΙ-ΜΠΛΕ 
ΛΙΜΑΝΙ-ΣΧΟΛΕΙΟ 6 15 ΜΙΚΡΌ 

ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 16:00 175 71,00 12.425,00 

72 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ-
ΣΤΕΝΟ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 
6 14 ΜΙΚΡΌ 

ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 71,00 12.425,00 
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73 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ-
ΣΤΕΝΟ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 
6 15 ΜΙΚΡΌ 

ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 16:00 175 71,00 12.425,00 

75 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΒΡΟΝΤΟΥ - 
ΣΧΟΛΕΙΟ 7 32 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  7:35 13:40 175 111,00 19.425,00 

77 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ - 
ΣΧΟΛΕΙΟ 3 28 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:10 13:15 175 111,00 19.425,00 

100 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΕΛΗΝΙΩΝ και 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΕΛΗΝΙΩΝ 

ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ - 
ΘΕΑΤΡΑΚΙ  ΑΚΤΗ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ -
ΣΧΟΛΕΙΟ 

8 30 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  7:40 13:15 175 111,00 19.425,00 

101 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΕΛΗΝΙΩΝ και 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΕΛΗΝΙΩΝ 

ΤΣΕΒΑ  - ΝΤΟΥΝΙ -  
ΠΗΛΟΣ -ΣΧΟΛΕΙΟ 4 28 ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΝΑΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 111,00 19.425,00 

122 ΝΗΣΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΣΠΕΤΣΩΝ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΑΞΙ) 

13 1 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 40,00 7.000,00 

179 ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. 
ΓΑΛΑΤΑ 

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-
ΜΕΘΑΝΑ(ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) 

5 1 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  7:15 14:40 175 25,00 4.375,00 

178 ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΓΑΛΑΤΑ ΔΡΥΟΠΗ-ΓΑΛΑΤΑΣ 20 1 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:00 13:15 175 50,00 8.750,00 

174 ΝΗΣΩΝ ΥΔΡΑΣ 

1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΥΔΡΑΣ και 1ο 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΥΔΡΑΣ 

ΠΛΑΚΕΣ ΒΛΥΧΟΥ-
ΛΙΜΑΝΙ ΥΔΡΑΣ 2,87 2 ΘΑΛΑΣΣΙΟ 

ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ  8:00 13:30 175 30,00 5.250,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 408.100,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. …./201.. 
 

«Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος ………………………….» 

 
 

Στην Αθήνα σήμερα …………………………, ημέρα ………………., οι υπογράφοντες, 
την παρούσα, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. 
Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, με Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ………………………..και αφετέρου ο/η κ. 
…………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με 
την επωνυμία «……………………………………………..» με δ.τ. 
«…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. 
…………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. 
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο 
εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», σύμφωνα με το Καταστατικό 
της εταιρείας και με το από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), 
συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Σύμφωνα, με την  υπ’ αριθ. πρωτ……./………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: ………………) και με την υπ’ αριθμ. …../201… (ΑΔΑ:…………………) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής κατακυρώθηκε η 
εκτέλεση του/των υπ’ αριθ. ……………………………… δρομολογίου/ίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων στον «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 
σύμφωνα με το αποτέλεσμα της υπ’ αρ. 5/2018 απλουστευμένης διακήρυξης για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος ………… 
στο πλαίσιο του ΔΣΑ της Περιφέρειας Αττικής, Διακήρυξη 6/2016 και την οικονομική 
του προσφορά. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος …………………………., με ……………………………. (λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί), για τη/τις διαδρομή / 
διαδρομές, όπως αυτή/ές ορίζεται/νται στον υπ’ αριθ. 1 Πίνακα και με τα οχήματα, βασικά και εφεδρικά, όπως αυτά αναφέρονται στους υπ’ 
αριθ. 2 και 3 Πίνακες: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Α/Α Περιφερειακ
ή Ενότητα Δήμος Εξυπηρετούμεν

α Σχολεία 
Περιγραφή 

Δρομολογίου 

Έμφορτ
α 

Χιλιόμετ
ρα 

Προσφορό
τερο Μέσο 
Μεταφορά

ς 

Ένδειξη 
Διαμορφω

μένου 
Οχήματος 

Συνο
δός  

Αριθμό
ς 

Μαθητ
ών 

Ώρα 
Άφιξης 

Ώρα 
αναχώρ

ησης  

Προσφερ
όμενη 
τιμή 

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Αριθμός 
Δρομολογί

ων 

Συνολικό 
Κόστος  (χωρίς 

Φ.Π.Α.)  

               

Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

Συνολικό Κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Α/Α 
Δρομολογίου 

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΩΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΚΤΕΟ ΕΩΣ 

    

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α 
Δρομολογίου 

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΩΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΤΕΟ 

ΕΩΣ 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Περιγραφή αντικειμένου 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος ………………………….., με λεωφορεία 
Δ.Χ. ή ταξί ή θαλάσσια μέσα, για τις διαδρομές, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στον πίνακα 
1 του άρθρου 1 της παρούσας. 
Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα 
λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών για τα δρομολόγια που του έχουν 
ανατεθεί. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ένας δωρεάν πολιτιστικός περίπατος το μήνα 
κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων χωρίς να είναι υποχρεωμένος να 
διαθέσει μεγαλύτερο ή μικρότερο όχημα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Διευθυντή του 
Σχολείου, τουλάχιστον μία βδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία του περιπάτου. Η χιλιομετρική 
απόσταση του περιπάτου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της χιλιομετρικής απόστασης του 
δρομολογίου, για δρομολόγια έως 5χλμ. και το 50% της χιλιομετρικής απόστασης του δρομολογίου 
για δρομολόγια άνω των 5 χλμ.  
2.- Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 
α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου 
για μαθητές ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν 
απαιτείται η παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του 
σχολείου. 
Για τους μαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το Διευθυντή 
του σχολείου. 
Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί. 
β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται 
μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος 
προς τη Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται 
παρά μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών 
απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). 
γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου 
έγγραφου αιτήματος προς τη Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής.  
3.- Τήρηση ωραρίων: 
α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν 
εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των 
μαθητών. Τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. 
β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο 
καθορισμένο σημείο συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η 
καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του 
οχήματος στο σχολείο. 
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γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να 
βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη 
των μαθημάτων. 
δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης 
και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να 
ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών. 
ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν 
ανατεθεί, με υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε 
περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο 
σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές 
αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 
4.-Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική 
αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή 
και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.  
Ο αριθμός των εφεδρικών οχημάτων θα πρέπει να ανέρχεται: 
i.    για 1 έως 5 δρομολόγια σε ένα εφεδρικό όχημα 
ii.  για 6 έως 11 δρομολόγια σε 2 εφεδρικά οχήματα 
iii. από 12 δρομολόγια και άνω στο 1/4 του αριθμού των οχημάτων που συνολικά 

απαιτούνται για την εκτέλεση των δρομολογίων (με στρογγυλοποίηση όπου απαιτείται 
προς τη μικρότερη ακέραιη μονάδα). 

Για του κατόχους ταξί που εκτελούν έως 2 δρομολόγια δεν απαιτείται η ύπαρξη εφεδρικού 
οχήματος, αλλά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4β (κατωτέρω).  

β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των 
κανονικών και των εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των 
μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 
γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα 
χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, 
που θα χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο. 
δ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη 
ανακοίνωση ανάθεσης και κατ΄ επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και 
μαθητριών, εκτός εάν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Π.Α. την αλλαγή αυτών με άλλα 
ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν 
επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα εκτός από την περίπτωση της 
ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού οχήματος και με την προϋπόθεση να 
έχει ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως η Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής από τον 
Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 
ε. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

ο πωλητής υποχρεούται να: 
i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία τη Δ/νση 
Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. 
ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει 
(από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα 
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ανάλογα δικαιώματα. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο 
αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική 
ζημιά της Περιφέρειας. 

5.-Προσωπικό του αναδόχου: 
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον 
οδηγό, τον/την συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, 
ενδεχομένως, μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων. 
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες  
εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την 
κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού 
ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, 
χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των 
μαθητών και μαθητριών. 
γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 
δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την 
ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στη Δ/νση Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 
δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη 
διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 
6.-Τροποποιήσεις των δρομολογίων: 
α. Σε περίπτωση γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων (όπως αναφέρεται στη παρ. 2. β. 
παραπάνω) ο ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί άνευ αντιρρήσεως. Τα δηλωθέντα 
οχήματα θα πρέπει να εξυπηρετούν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, συνυπολογίζοντας 
και τυχόν αύξηση του αριθμού αυτών έως 10%.  
β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων. 
7.- Οδηγοί-Συνοδοί 
α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται 
απαραίτητο από το διευθυντή του σχολείου ή από την Περιφέρεια, θα γίνονται με τη συνοδεία 
συνοδών, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών 
συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά του 
αναδόχου. 
β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου 
οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.). 
γ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, 
αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, 
εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση 
αυτή, η Περιφέρεια δύναται, μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την 
αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του 
τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση. 
δ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι 
ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους 
εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 
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ε. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από 
τον διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, 
όσο και αναχώρησης από αυτό. 
8.- Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα 
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή 
επιβατικά οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι 
ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις 
για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 
εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον 
νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής 
τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που 
εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε 
σχολείου που εξυπηρετούν. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 
γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 
μεταφέρουν. Συγκεκριμένα, όταν το όχημα είναι μικρό λεωφορείο ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει 
όχημα 20 θέσεων ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών που αναγράφονται στη διακήρυξη. 
Όταν το όχημα είναι λεωφορείο ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όχημα με χωρητικότητα 
τουλάχιστον 10% περισσότερο από τον αριθμό των μαθητών που αναγράφονται στη διακήρυξη 
εφόσον ο αριθμός καθήμενων δεν καλύπτει το ανώτατο όριο χωρητικότητας που προβλέπεται για 
μεγάλα λεωφορεία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι 
επιβάτες. 
δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω 
όρων και αυτοί θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 
ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές 
προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 
44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις 
σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε». 
στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες 
επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε 
περίπτωση μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 
ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο 
μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ. 
9.-Ασφαλιστική Κάλυψη 
α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο 
για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των 
επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική 
κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. 
β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο το συμβατικό χρόνο 
της σύμβασης μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν 
υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης . 
γ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους 
στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, 
έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 
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δ. Κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την 
επιβίβαση και αποβίβασή τους. 
10. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Κάθε ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα Διακήρυξη τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, κατά το άρθρο 46 του π.δ. 60/2007. Συγκεκριμένα, οφείλει: 
- να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων στόλο οχημάτων, τα οποία θα 

είναι επαρκή ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το μέγεθος. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν καθιστούν αδύνατη 
την τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρηση και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη 
μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. 

- να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την υπό ανάθεση 
υπηρεσία (μεταφορά προσώπων). 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
1. Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από ………………………και έχει διάρκεια 

…………………….. 
2. Η παρούσα υπόκειται στο δικαίωμα προαίρεσης, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο. 4 της 

παρούσας.  
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, 
β) παραλήφθηκε ή βεβαιώθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών, 
γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
ε) όταν παρέλθει η οριστική ημερομηνία που έχει τεθεί στον εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμό 

4. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα 
γίνεται ανά μήνα από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης 
πραγματοποίησης των δρομολογίων ανά μεταφορέα. Υπόδειγμα της εν λόγω βεβαίωσης 
(που θα περιλαμβάνει το όνομα/επωνυμία του αναδόχου, το μήνα παροχής των μεταφορών, 
το/τα δρομολόγια που εκτελέστηκαν και τον αριθμό κυκλοφορίας του/των οχημάτων) θα 
αποσταλεί στους αρμόδιους διευθυντές των σχολείων από την Δ/νσης Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

5. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της 
παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των 
συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

6. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση (ενδεικτικά σε περίπτωση αλλαγής 
ιδιοκτήτη οχήματος), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της 
διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Εξαιρείται η τυχόν τροποποίηση της σύμβασης λόγω 
τροποποίησης δρομολογίου που καλύπτεται από το δικαίωμα προαίρεσης έως ποσοστού 20%, 
η οποία γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  

7. Σε περίπτωση αλλαγής οχήματος, οδηγού ή συνοδηγού (όπου αυτός απαιτείται), θα πρέπει 
αυτή να δηλώνεται εγγράφως από τον ανάδοχο στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής, οπότε δύναται να επέλθει τροποποίηση της οικείας Σύμβασης με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

(άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013) 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, 
κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013). Ειδικότερα 
προβλέπονται τα εξής: 
 
 Δικαίωμα προαίρεσης έως 20% του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας δρομολογίων ή 

μεμονωμένων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή 
μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση 
δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων) όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης.   

 
Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα προαίρεσης σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζονται ανά τμήμα 
του αντικειμένου του επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). 
 
Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως εντός της χρονικής ισχύος της 
σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα με αντίστοιχη 
έκδοση μηνιαίου τιμολογίου, ακολουθουμένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 
και ειδικότερα εντός εννιά (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης των παρακάτω απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών: 
 
- Βεβαίωση πραγματοποίησης δρομολογίου/γίων από το Διευθυντή κάθε σχολείου. 
- Μηνιαίο Τιμολόγιο του αναδόχου  
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την πληρωμή (όπου απαιτείται).  
 
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου στους αναδόχους θα γίνεται 
ως εξής:  
Α) αύξηση ή μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος θα υπολογίζεται κατά την πληρωμή του 
τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, για κάθε σχολικό έτος. 
Β) σε περίπτωση διακοπής ή λήξης των συμβάσεων ο ανωτέρω συμψηφισμός θα γίνεται κατά την 
πληρωμή του τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων.  
Γ) οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή εφόσον προκύψει νόμιμη ανάγκη, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.   
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 
 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων  
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 
 
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
 
Η δαπάνη βαρύνει τον  Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0821, προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2018, 2019. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007)  
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1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

 
2. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 

του σχολείου,  κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας 
Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με 

οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και 
επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης: 
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη, 

εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για 
όλους τους μαθητές. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όταν αυτό απαιτείται) 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με ιδιαίτερη επισήμανση στις διατάξεις που 

αφορούν τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών (βλ. άρθρο 33 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 
43917/5066/14-9-2006 ΦΕΚ τ. Β΄1468/4-10-2006). 

 
4. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
 α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 
 
β. Εκτέλεση των εργασιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου, είτε από τις υπόλοιπες εταιρείες 
που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια 
διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του 
Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον 
που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.  

 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του N. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 

6. Σε περίπτωση που η ανάθεση σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 
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κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων 
ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
1. Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το 

μαθηματικό τύπο που ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του 
αναδόχου του δρομολογίου. 

2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου, το νέο 
συμβατικό κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται υπολογίζεται 
σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 
Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά 
 (Ν.Σ.Κ.Δ.)=(Α.Σ.Κ.Δ.)x[(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] 
 Όπου: 
Ν.Σ.Κ.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου  
Α.Σ.Κ.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 
Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς 
τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας 
διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της 
διακήρυξης 
Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς 
τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής 
διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της 
διακήρυξης 

3. Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται 
από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή 
της αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.Ι.δ. 
του άρθρου 5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β’ /14-6-2013) Κ.Υ.Α. 

4. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 
 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το 

Διευθυντή του σχολείου. 
 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας 

του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του 
σχολείου. 

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα 
σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων 
μαθητών. 

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

5. Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται με βάση την 
προσφορά τους. Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου έχουν συμπεριληφθεί οι 
μεταβολές της τιμής του καυσίμου οι οποίες οδηγούν σε αύξηση ή σε μείωση έως 2,5% της 
μέγιστης τιμής εκάστου δρομολογίου, όπως αυτή ορίζεται από τον μαθηματικό τύπο του 
παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013, σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή του μαθηματικού 
τύπου εκάστου δρομολογίου όπως υπάρχει στην Διακήρυξη. 
Κάθε ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου θα υπολογίζεται η μέση τιμή 
καυσίμου με βάση τις τιμές που ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και εν συνεχεία η τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου που αντιστοιχεί 
στον συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου.  
Εάν η τιμή αυτή είναι μικρότερη έως 2,5% ή μεγαλύτερη έως 2,5% από την αντίστοιχη τιμή 
του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου όπως υπάρχει στην Διακήρυξη, τότε ο Ανάδοχος 
αποζημιώνεται με την τιμή της προσφοράς του. 





- 60 - 

Α) Σε περίπτωση που η τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου που αντιστοιχεί στον 
συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου όπως υπάρχει στην Διακήρυξη 
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5%, τότε η αποζημίωση του Αναδόχου για το 
συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου, υπολογίζεται ως 
ακολούθως:  
(ΝΚΔΕ) = (ΑΣΚΔ) Χ (ΜΚΔΕ) / [0,975 Χ (ΜΚΔΣ)] 
 
Β) Σε περίπτωση που η τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου που αντιστοιχεί στον 
συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου είναι μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη τιμή του μαθηματικού τύπου του δρομολογίου όπως υπάρχει στην Διακήρυξη 
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5%, τότε η αποζημίωση του Αναδόχου για το 
συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα διεξαγωγής του δρομολογίου, υπολογίζεται ως 
ακολούθως: 
(ΝΚΔΕ) = (ΑΣΚΔ) Χ (ΜΚΔΕ) / [1,025 Χ (ΜΚΔΣ)] 
 
Η κατά τον ανωτέρω τρόπο μείωση ή αύξηση της αποζημίωσης του Αναδόχου δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 10% του συνολικού συμβατικού ετήσιου κόστους εκάστου δρομολογίου.  
 
Όπου: 
Ν.Κ.Δ.Ε. = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης 
Α.Σ.Κ.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 
Μ.Κ.Δ.Ε.= Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου Εκτέλεσης που υπολογίζεται από τους 
μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου μηνός που 
εκτελείται η σύμβαση 
Μ.Κ.Δ.Σ.= Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του 
Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου κατά την Διακήρυξη 
 
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης λόγω τιμής καυσίμου στους αναδόχους θα γίνεται ως 
εξής:  
Α) αύξηση ή μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος θα υπολογίζεται κατά την πληρωμή 
του τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, για κάθε σχολικό 
έτος. 
Β) σε περίπτωση διακοπής ή λήξης των συμβάσεων ο ανωτέρω συμψηφισμός θα γίνεται 
κατά την πληρωμή του τιμολογίου του τελευταίου μηνός εκτέλεσης του/των 
δρομολογίου/ων.  
Γ) οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή εφόσον προκύψει νόμιμη ανάγκη, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.   

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.  
Το μεταφορικό μέσο: λεωφορείο, Δ. Χ. επιβατικό θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα 
καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο 
ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο 
σημείο επιβίβασης και αποβίβασης. 

2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και ο 
ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί 
από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη 
μεταφορά των μαθητών. 

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο 

μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 
5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν 

οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, 
πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ. 
61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) 
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καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 
(Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί 
εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητές και νήπια»), εκτός και 
αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ό,τι θα καθορίζει η τροποποίησή της και 
θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

6. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν 
πιστά τις σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.  

7. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρονται 
με ευγένεια στους μαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών 
μονάδων ή των αναπληρωτών τους. Να είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους προς τη σχολική 
κοινότητα, να είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη. 

8. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες 
που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν 
ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από 
συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να 
γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να 
γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να 
διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών – υπεύθυνων μεταφοράς. 

9. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το 
δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση 
της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης, οφείλουν 
να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους 
συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει 
να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 

10. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για 
το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για 
ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να 
καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Έκαστος 
ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα 
έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για 
σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 

11. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο 
μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία/στάσεις, 
έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός (όπου αυτός απαιτείται) του οχήματος. 

12. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά 
την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για 
οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη 
τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον 
Δ/ντή της σχολικής μονάδας και επίσης τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση 
αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις. 

14. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον 
προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

15. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, 
δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους 
μαθητές, καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 

16. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της 
διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την 
κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών 
συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα 
Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν 
ευθύνες.  

17. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε 
πρόστιμο επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα παρακάτω: 
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α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του δρομολογίου 
κατά 5% 

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο 
σχολείο το πρωί. 

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των 
μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός 
από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

 
Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του δρομολογίου 

κατά 10% 
 Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου 
 
Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  
 

18. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν 
της μη απόδοσης σε αυτόν του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των 
εξόδων που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου.  

19. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

20. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

21. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας 
Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας 
Αττικής. 

22. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με 
οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και 
επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης: 
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη, 

εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για 
όλους τους μαθητές. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται) 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην 

κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος 
παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση 
κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα 
και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν 
συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

2. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της 
τρέχουσας σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί 
να τροποποιηθεί αναλόγως, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή 
τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με 
σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων 
με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν 
στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 
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3. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την 
ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα 
γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του 
σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.  

4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για 
πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο 
τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, 
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

5. Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π. Δ. 60/07, 
του Π. Δ. 118/07 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος 
διαγωνισμού.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, απεριορίστου 
ισχύος, της ……………….. Τράπεζας. 
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που 
θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 
εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή 
στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 
των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
 
 
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών 
καθώς, οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι όροι της αρ. 6/2016 Διακήρυξης για την 
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020» και του επιμέρους διαγωνισμού που αφορά την 
εν λόγω ανάθεση. 
 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και 
υπογράφτηκε και από τους δύο. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Για την Περιφέρεια Αττικής 

 
Για τον/την ανάδοχο/εταιρεία 

  

 




		2018-06-27T14:56:13+0300




